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Desembargador Aderson Silvino e sua querida Zélia. 
Ele amanhece festejando mudança de idade

Ryanete Cansanção faz coro de vivas para Cleuse 
Fiuza, que celebra aniversário hoje, e reúne amigas

Toda simpatia a cabeleireira Cida faz pose com o amigo 
Chrystian de Saboya. Ela brinda aniversário hoje

Incêndios na Austrália
De acordo com o balanço divulgado pelo 
governo australiano, na última segunda-
feira, o fogo já matou 25 pessoas, destruiu 
quase 8 milhões de hectares da floresta, 
queimou mais de mil casas e matou quase 
500 milhões de animais. Num gesto nobre, 
artistas hollywoodianos fazem expressivas 
doações financeiras para ajudar o combate 
aos incêndios na Austrália, entre eles: Chris 
Hemsworth, Kylie Minogue e Nicole Kidman.

SESSÃO PARABÉNS
Para celebrar sua mudança de 
idade, Cleuse Fiuza reunirá hoje um 
seleto grupo de amigas em sessão 
parabéns. O encontro acontecerá 
a partir das 16h, no Renata Motta 
Buffet. Prometendo ser uma tarde de 
charme e elegância em ocasião regada 
a borbulhas, amizade e bem querer 
no tradicional bairro do Tirol. A 
colunista confirma presença.

Nely  Hazbun em click com sua neta Gabriela Smith 
Bonfim, que passa temporada de férias em Natal

Novas metas
A ABIH-RN reúne empresas hoteleiras de 
Natal, Parnamirim, Maxaranguape, Nísia 
Floresta, Touros, Tibau do Sul, e Mossoró, 
tendo em 2019 ganhado mais visibilidade 
ao agregar pousadas dos municípios de São 
Miguel do Gostoso e Extremoz, importantes 
potenciais turísticos. O objetivo da entidade 
para 2020 é expandir ainda mais a atuação 
da associação e contemplar hotéis e 
acomodações de outras regiões do Estado.

Testes práticos
Esta semana, o Detran RN vai realizar 
um mutirão de testes práticos de direção 
veicular na unidade da Central do Cidadão 
de Mossoró. Amanhã, serão realizados 
testes para os candidatos que desejam retirar 
a Carteira Nacional de Habilitação nas 
Categorias C, D e E. Na sexta-feira serão 
contempladas as Categorias A e B. A ação 
ocorrerá das 7h às 13h e receberá reforço de 
uma equipe de examinadores de Natal.

Reforma da Previdência
Quase dois meses após entrar em vigor a 
reforma da Previdência, o Instituto Nacional 
do Seguro Social não tem previsão de quando 
os trabalhadores que fizerem o pedido da 
aposentadoria pelas novas normas passarão 
a receber o benefício. De acordo com o 
instituto, todos os sistemas de concessão dos 
benefícios da Previdência Social estão tendo 
que ser ajustados às novas regras. Publicou o 
Portal G1.

*** Ainda de acordo com a matéria, o INSS 
informou que quem já possuía direito 
adquirido antes da entrada em vigor das 
novas regras não está sendo afetado, já 
que as adaptações dos sistemas não geram 
nenhum impacto na rotina de análise dos 
requerimentos feitos conforme as medidas 
anteriores, que seguem normalmente. 
Por causa das alterações, o simulador de 
aposentadoria disponível no site Meu INSS 
está temporariamente indisponível.

O BANCO CENTRAL informou ontem 
que os depósitos na caderneta de poupança 
superaram os saques em R$ 13, 237 bilhões 
em 2019. No ano passado, os depósitos 
somaram R$ 2,475 trilhões e os saques R$ 
2,461 trilhões. Esse movimento aconteceu 
apesar da queda nos juros definidos pelo BC 
ao longo de 2019 e que reduziu o rendimento 
da poupança.


